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 .حنو إعادة تنظيم هيكل القوى العاملي

 :ملخص المقالة

 لقيادة العالم بعد أيرى بريجينسكي أن الواليات املتحدة ما تزال لديها فرص
ٌ
 ثانية

ٌ
ن ة

كادت تضيع فرصتها في حرب العراق. ويؤكد بريجينسكي على أهمية الشهور العشرين 

القادمة في حسم اضطالع الواليات املتحدة بقيادة العالم محذًرا من أن ازدياد سوء 

إلى  نالوضع في العراق أو توسيع دائرة الحرب في الشرق األوسط بمهاجمة إيران قد يؤديا

َر كتب التاريخ أن عمر الواليات املتحدة كقائدة للعالم كان قصيًرا جًدا
ُ
 .أن تذك

 :افتتاحية المقالة

ألنَّ عصر الهيمنة العاملية قد انتهى، فعلى الواليات املتحدة أن تأخذ زمام املبادرة «

 «. إلعادة تنظيم هيكل القوة العالمي

 الثوابت المتحكمة في إعادة التوزيع

 
َ
 ثوابَت أساسيٍة فيما يتعلق بإعادة التوزيعات الناشئة للسلطة السياسية  ثمة

ُ
خمسة

العاملية والصحوة السياسية العنيفة في منطقة الشرق األوسط تعطي اإلشارة للزوم 

 .البدء بإعادة تنظيٍم عالمٍي جديد
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 الثابت األول: لم تعد هناك إمبريالية وحيدة

املتحدة ما زالت هي الكياَن األقوى في العالم سياسًيا أولى هذه الثوابت هو أن الواليات 

واقتصادًيا وعسكرًيا، ولكْن نظًرا للتحوالت الجيوسياسية األخيرة املعقدة في التوازنات 

 اإلمبريالية العاملية، بل لم تعْد كذلك أيٌّ من 
َ
ُعْد الواليات املتحدة القوة

َ
اإلقليمية، لم ت

 .الُقوى الكبرى 

 روسيا تصارع انحطاط إمبراطوريتهاالثابت الثاني: 

 ،
ٌ
 مؤملة

ٌ
روسيا تختبر اليوَم املرحلة التشنجية األخيرة في انحطاط إمبراطوريتها، هي عملية

 كلًيا
ً
 -إن تصرفت بحكمٍة -لكنَّ روسيا ليست مستبعدة

ً
من أن تصبح في النهاية دولة

بِعَد 
ُ
. و مع ذلك، فإنه من غير املفيد اآلَن أن ت

ً
 رائدة

ً
ر بعًضا من أتباعها ف أوروبية ِ

ي أو تنف 

 عن أوكرانيا، 
ً

الجنوب الغربي اإلسالمي في ما كان سابًقا إمبراطوريَتها الواسعة، فضال

 .وبيالروسيا وجورجيا، ناهيَك عن دول البلطيق

 الثابت الثالث: الصين قادمة وبقوة

املكاِفَئ  طا لتصير في نهاية امل-و لو أكثَر بطًئا مؤخًرا-الصين تتصاعد بصفٍة ثابتٍة 

 أن تمثَل تحدًيا صريًحا ألمريكا. أما 
ٌ
واملنافَس املحتمل ألمريكا. إال أنها في هذا الوقت حذرة

عسكرًيا، فيبدو أنها تسعى للوصول لتقدٍم مفاجٍئ في الجيل الجديد من األسلحة، في 

 جًدا
ً
 .حين،و بصبر، تطور قوتها البحرية التي ما زالت محدودة

 أوروبا غير مهيئة لتكون قوة عالميةالثابت الرابع: 

، ولكنها تستطيع أن تلعب دوًرا 
ً
 عاملية

ً
أوروبا ليست اآلن، و ال في املحتمل،أن تكون قوة

بناًء في أخذ زمام املبادرة حياَل التهديدات التي تحيق بالعالم و تهدد بقاء اإلنسان. كما أن 
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ط، ريكية األساسية في الشرق األوسأوروبا سياسًيا وثقافًيا تتماش ى وتدعم املصالح األم

اٍء في األزمة الروسية ٍ بنَّ
-والصمود األوروبي داخل الناتو ُيعد أمًرا الزًما للوصول لحل 

 .األوكرانية

 الثابت الخامس: الصحوة اإلسالمية

ل ِ
 
ردَّ -بعضها في-الصحوة السياسية العنيفة،اليوم، بين املسلمين ما بعد االستعمار تمث

على القمع الوحش ي املماَرس عليهم بين الفينة والفينة، والذي في عمومه كان  فعٍل متأخًرا

ًوى أوروبية. لقد صهرت هذه املمارسات إحساًسا عميًقا بالظلم
ُ
وإْن ظهرت -من ِقبل ق

 من املسلمين ضد العالم الخارجي. -نتائُجه مؤخًرا
ً
د أعداًدا كبيرة ممزوًجا بدافع ديني، وح 

و بسبب تاريٍخ من االنقسامات الطائفية في داخل اإلسالم ذاته، والتي لكْن في الوقت ذاته، 

ال َعالقة لها بالغرب، فإن تزايد هذه املظالم التاريخية سُيحدث انقساًما في الداخل 

 .اإلسالمي

 بما تخبرنا هذه الثوابت؟

ٍد، هذه الثوابت الخمسة تقول لنا أنَّ على أمريكا أن تأخذ زمام  املبادرة مًعا كإطاٍر موحَّ

عض ضمَن و في ب-إلعادة تنظيم هيكل القوة العالمي، بطريقٍة تجعل من العنف الناشب

األحيان مجاوًزا العالَم اإلسالمي، و في املستقبل ربما في أجزاٍء أخرى، فيما ُدرَِج على 

مِكن احتواؤه دون تدميٍر للنظام العالمي. يمكننا هنا رسُم -تسميته بالعالم الثالث
ُ
من امل

 .هذا الهيكل الجديد من خالل التفصيل املوجز للثوابت اآلنفة الذكر
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 للهيكل الجديد للنظام العالمي المحتما

 : عالقة الواليا  المتحدة بروسيا والصينأوال

 في التعامل مع العنف القائم في الشرق األوسط إذا 
ً
أمريكا تستطيع فقط أن تكون فاعلة

 من روسيا والصين. ولتمكين هذا التحالف -تٍة بدرجاٍت متفاو -أبرمت تحالًفا يشتمل
ً

كال

 أحادية الجانب ضد جيرانها وباألخص 
َ
نُي روسيا عن استخداِمها القوة

َ
من التبلور، ينبغي ث

أوكرانيا وجورجيا ودول البلقان. أما الصين فينبغي تحريرها من وهم اعتقادها بأن 

ردوُده في الشرق األوسط سيكون له م السلبية األنانية في وجه األزمة اإلقليمية املتصاعدة

املثمر سياسًيا واقتصادًيا على طموحاتها على الساحة العاملية. هذه الدفعات السياسية 

َه لرؤيٍة أكثَر بعًدا وجَّ
ُ
 .املتسمة بِقَصر النظر تحتاج ألن ت

 

 ا: دور روسيا في االتحاد األوروبيثاني

 قومي
ً
 حًقا"، وهو تطوٌر من الخطر بمكاٍن أن روسيا وألول مرة في تاريخها تصبح "دولة

ً
ة

ى عنه. فاإلمبراطورية القيصرية متعددة الجنسيات والتي شعُبها إلى حٍد كبير كان  ُيتغاض َ

سلبًيا سياسًيا، انتهت مع الحرب العاملية األولى، وأخذ مكانها التمثيل البلشفي الذي ضمَّ 

هوريات االشتراكية السوفياتية(، مع طوًعا اتحاًدا من الجمهوريات القومية )اتحاَد الجم

أدى إلى  1991استقرار القوة أساسًيا في أيدي الروس. انهيار االتحاد السوفيتي في نهاية 

الظهور املفاجئ لدولة روسيا كخليفتها بصورة رئيسية، وأدى لتحول الجمهوريات "غيِر 

 .الروسية" في االتحاد السوفيتي السابق إلى دوٍل مستقلٍة رسمًيا



 
7 

في نواٍح مختلفٍة وبطرٍق -اآلَن هذه الدول تعزز من استقاللها، وكلٌّ من الغرب والصين

يستغلون هذا الواقع لإلضرار بروسيا. في هذا الوقت، مستقبُل روسيا يعتمد -مختلفٍة 

 في االتحاد األوروبي. إن لم تفعل ذلك 
ً
 ومؤثرة

ً
 رئيسية

ً
 قومية

ً
على قدرتها على أن تكون دولة

 على قدرتها على تحمل الضغط السكاني اإلقليمي فقد يكون ل
ٌ
 مدمرة

ٌ
ذلك عواقٌب سلبية

ر باملعاهدات "غيِر العادلة" التي فرضتها موسكو  ِ
 
املتزايد من الصين والذي ينمو بقوٍة ليذك

 .على بكين في املاض ي

 ا: االقتصاد الصينيثالث

التسرع  ولة أن تعَي أنالنجاح االقتصادي الكبير للصين يتطلب الصبر الدائم، وعلى الد

ٍ للصين في املستقبل 
السياس ي سيؤدي إلى فساٍد اجتماعي. إن أفضل احتماٍل سياس ي 

القريب هو أن تصبح الشريك الرئيس ي للواليات املتحدة في احتواء الفوض ى العاملية 

حَتوى، -ومن ذلك الشمال الشرقي-املمتدة إلى الخارج
ُ
القادمة من الشرق األوسط. إن لم ت

نها سُتفسد املناطق الجنوبية والشرقية من روسيا وسيمتد أثرها ليصل لألجزاء الغربية فإ

 .من الصين

ِبة بين الصين وجمهوريات آسيا الوسطى الجديدة وكذلك بينها 
كما أن الَعالقات املقر 

 أيًضا 
ً
ها باكستان(، وخاصة وبين الدول املستقلة عن بريطانيا في جنوب غرب آسيا )أهمُّ

ها يجب أن تكون األهدا  اال ا بإيران )نظًرا ألهميتها عالقته
ُّ
ستراتيجية واالقتصادية(، كل

 .الطبيعية املوضوعة في األجندة الصينية اإلقليمية
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ا: القضاء على التشكيال  المسلحة من قبل دول منطقة رابع

 الشرق األوسط

سلحة عسكرية املاالستقرار املحتمل لن يعود إلى الشرق األوسط ما دامت التشكيالت ال

املحلية تحَسب أنها يمكن أن تكون الرابح من إعادة تنظيم األراض ي بينما هي تحرض على 

العنف املفرط. قدرتهم على التصر  بصورة وحشية ال يمكن ردُعها إال من خالل ضغٍط 

ٍ من أمريكا، وروسيا مستمد من تحالٍف للتعاون بين ك-وأيًضا انتقائيٌّ -فعاٍل زائٍد 
ل 

والصين، والذي باملقابل سيعزز آفاق االستخدام املسؤول للقوة من ِقبل دول املنطقة 

)وتحديًدا إيران، وإسرائيل، وتركيا ومصر(، على أن على هذا التحالف أن يتلقى دعًما 

 .انتقائًيا من أوروبا أيًضا

ة، ولكن ين األساسيين في املرحلفي الظرو  الطبيعية، كانت السعودية لتكون أحد الالعب

د حتى حين تشارك في جهو -االتجاه الراهن في السعودية ما زال يشجع التعصب الوهابي

 حول قدرتها على لعب دور بناٍء -العصرنة املحلية
ً
ا خطيرة

ً
إال أن ذلك ما يزال يثير شكوك

ٍ في املنطقة
 .وهام 

 ا: احتواء الجماهير الثائرةخامس

ٍ للتركيز على الدول غير الغربية والجماهير الثائرة سياسًيا. القمع ينبغي إيالء اهتما
ٍم خاص 

 كبيًرا، وعلى نحٍو مفاجٍئ، 
ً

املماَرس ملدٍة طويلٍة في الذاكرة السياسية يشعل إشعاال

الصحوة املتفجرة، والتي يحفزها املتطرفون اإلسالميون في الشرق األوسط، ولكن ما 

د ال يكون إال مجرَد بدايٍة لظاهرٍة أوسَع تخرج من أفريقيا يحدث أن الشرق األوسط اآلن ق

 .وآسيا وحتى من بين شعوب ما قبل االستعمار في نصف الكرة الغربي في السنوات القادمة
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املذابح املتكررة املرتكبة في أسالفهم والتي قام بها املستعمرون والباحثون عن الثروات 

وبا الغربية خصوًصا )الدول التي هي اليوم ومبدئًيا املرتبطون بهم، وبصورٍة كبيرٍة من أور 

على األقل، األكثُر انفتاًحا على التعايش ضمن مجموعات متعددة األعراق(، أدى خالل 

القرنين املاضيين أو نحِو ذلك، إلى ذبح الشعوب املستعَمرة على نطاٍق مماثٍل لجرائم 

 من ذابح مئاِت اآلال  بل حتى مالييَن النازية في الحرب العاملية الثانية: حرفًيا شملت امل

 .الضحايا األبرياء

 نراها بدأت 
ً
 مطلقة

ً
ٍل وحزٍن، سيصبح قوة ز بغضٍب مؤجَّ ولكن اإلصرار على الحق املعزَّ

تظهر على السطح لتنذر بانتقاٍم متعطٍش، ليس فقط في الشرق األوسط املسلم ولكن 

 .من املحتمل جًدا أن تصل قوته أبعَد من ذلك أيًضا

 

 .
ً
 فإنها تصبح مروعة

ً
خذت مجتِمعة

ُ
كثيٌر من الحقائق ال يمكن توضيحها بدقٍة، ولكْن إذا أ

  :لنَدْع بعَض األمثلة توضح لنا هذا املدلول 

 :اقديماإلرث الغربي االستعماري 

 -والتي يطلق عليها اليوم ماكسيكو-إمبراطورية آزتك

انخفض -طلق عليها اليوم ماكسيكووالتي ي-في القرن السادس عشر، في إمبراطورية آزتك

مليوًنا إلى مليوٍن واحٍد تقريًبا، ُيعزى ذلك بدرجٍة كبيرٍة  52تعداد السكان املحليين من 

 ألمراٍض حملها املستكشفون اإلسبان معهم. 
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 أمريكا الشمالية

ُوفي تقريًبا  إذ: أمريكا الشمالية،حدث في  كما حدث في آزتك وباملثل
ُ
من السكان  %99ت

 أيًضا بسبب بدرجٍة كبيرةٍ ولى من احتكاكهم باملستوطنين، و صليين في الخمِس سنيَن األ األ 

األمراض. وفي القرن التاسع عشر، أدت الحروب وعمليات االستيطان القهرية إلى قتل 

  .أخرى  199,999

 في الهند 

ٍ لالنتقام من1581-1521من 
لثورة ا ،  يشتبه في قتل البريطانيين ما يصل إلى مليون مدني 

. كما قامت شركة الهند الشرقية البريطانية باستخدام األراض ي 1521الهندية عام 

بِك الزراعية الهندية لزراعة األفيون وتصديره إلى الصين قسًرا مما 
ُ
ر أدى إلى املوت امل

  .للماليين

نية اهذا غيُر األضرار املباشرة التي لحقت بالضحايا الصينيين من حرب األفيون األولى والث

 التي قادتها بريطانيا. 

 في الكونجو: 

تل فيها نحو 
ُ
ا خاًصا للملك البلجيكي ليوبولد الثاني، ق

ً
مليون  12-19والتي كانت ملك

 . 1919-1599شخٍص ما بين 

  :في الفيتنام

ٍ ما بين  3-1تدل اإلحصاءات املتأخرة أيًضا على مقتل من 
  .1912-1922مليون مدني 
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 :في العالم اإلسالمي

روا قسرًيا،  %99، 1581-1581في القوقاِز ما بين  ِ
من السكان املحليين الشركسيين ُهج 

-1918مليون كان مصيرهم إما املوت جوًعا أو القتل. من عام  1.2إلى  399,999وما بين 

تلوا عندما أجبرت السلطات الروسية 1915
ُ
 399,999، عشرات اآلال  من املسلمين ق

  .ر جبال آسيا الوسطى الى الصينمسلم تركي على العبور عب

 في أندونيسيا: 

، وفي   399,999، قتل املحتلون الهولنديون نحَو 1519وعام  1532بين عام  ٍ
مدني 

 .1512-1539الحروب األهلية ما بين سنة من  12الجزائر، وبفعل 

 الجزائر

، نحَو نصِف ا 1.2قتلت الوحشية الفرنسية واملجاعة واملرض   ٍ
لسكان مليون جزائري 

 آنذاك. 

 في ليبيا: 

 في معسكرات االعتقال فُقتل منهم ما بين 
َ
حاصر املستعمرون اإليطاليون سكان برقة

  .1931-1951شخص ما بين عامي  299,999إلى  59,999

 :احديثاإلرث الغربي االستعماري 

 :في أفغانستانَ

در بنحو مليون مد1959و  1919ما بين 
ُ
، و بعد عقدين ، قتل االتحاد السوفيتي ما ق ٍ

ني 

ٍ في حرب الـ  58,999من الزمان قتلت الواليات املتحدة 
  .سنة في أفغانستان 12مدني 
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 :في العراقِ

تل من املدنيين العراقيين 
ُ
 األخيرة.  13من قبل أمريكا وحلفائها في الـ  182,999ق

ً
سنة

 مع
ً
ى أعداد قتل )الفرق بين أعداد القتلى على أيدي املستعمرين األوروبيين مقارنة

األمريكان وحلفائها في العراق وأفغانستان، قد يكون عائًدا في جزٍء منه إلى التطور 

التكنولوجي، والذي أدى إلى زيادة فاعلية استخدام القوة وأيًضا إلى تحوٍل في معايير املناخ 

ون ككما هي الصدمة الناتجة من هذه الفظائع الوحشية التي ارتكبها الغرب، ستالعاملية(. 

 .الصدمة أيًضا من السرعة التي نس ي بها الغربيون أفعالهم هذه

 ه االستعماريةالغرب وترِكت استياءٌ عميقٌ تجاهَ

 بالظهور. استياٌء عميٌق تجاهَ 
ٌ
 جديدة

ٌ
 تاريخية

ٌ
 اليوم في عالم ما بعَد االستعمار، تبدأ قصة

ِركِته االستعمارية في البلدان اإلسالمية وما حولها، الغرب و 
َ
اسهم ُيستخدم لتبرير إحست

 .بالنقص والحرمان من الكرامة

ا لنصل إلى بداية تسويٍة إقليميٍة 
ً
 ومؤمل

ً
وبالنظر إلى كل هذا، فإن أماَمنا طريًقا طويال

ٍ من الواليات املتحدة وروسيا والصين 
يار الناجع الوحيد لكل 

َ
محدودٍة، والتي قد تكون الخ

  .والكيانات ذات الصلة بالشرق األوسط

  :فيما يخص الدور األمريكي أما

صبًرا مستمًرا في صياغة َعالقاٍت تعاونيٍة مع بعض الشركاء  أمريكا فإن ذلك سيحتاج من

ا و  )وباألخص روسيا والصين(، باإلضافة لبذل جهوٍد 
ً
اِت ذمشتركٍة مع دوٍل أكثَر رسوخ

إذا  دية،مصر، واململكة العربية السعو يران و إ)كتركيا و جذوٍر إسالميٍة عميقٍة 
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ٍ استطاعت فصل سياستها الخارجية عن الوهابية املتطرفة
( لتكوين إطاٍر عام 

  لالستقرار اإلقليمي. وكذلك فإن حلفاَءنا
ٌ
 في ماض األوروبيين، ممن كانت لهم سيادة

ٌ
ية

 .املنطقة، بإمكانهم أيًضا أن يكونوا ذوي منفعٍة في هذا الصدد

 ؟حدة من العالم اإلسالمياالنسحاب الشامل للواليا  المتماذا عن 

وهو ما يفضله املنادون -يات املتحدة من العالم اإلسالمياالنسحاب الشامل للوال 

قد يؤدي للمزيد من -والتركيز على القضايا الداخلية باالنعزال عن الشأن العالمي

: بين إسرائيل وإيران، أو السعودية وإيران، أو 
ً

الحروب الجديدة في هذه املنطقة )مثال

تدخل الكبير ملصر في ليبيا(، وقد يؤدي أيًضا إلى كارثٍة أعظَم وهي انعداُم الثقة في دور ال

  .الواليات املتحدة في إرساء االستقرار على الصعيد العالمي

 به، بإمكان روسيا والصين أن يستفيدوا من هذا التطور، حتى يصعُب  مع اختال 
ُ
التنبؤ

 
َ
ه هو ضحية

ُ
 الجيوسياسية املباشرة.  يصبَح النظام العالمي ذات
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 أخيرًا وليس آخرًا: 

 العالم األوروبي

 ستجده ينافس ويفاضل في داخل 
َ
في هذه الظرو ، فإن العالَم األوروبيَّ املنقسَم الخائف

ِ القوة العالمي )أمريكا، روسيا
 .والصين( ،دوِله األعضاِء بين ثالِثي 

 ما يجب أن تكون عليه الرؤية األمريكية

ؤية األمريكية البناءة أن تتحلى بصبٍر طويل األمد، يجب أن تطمح إلى تعزيز الوعي على الر 

 بوتين( أن مكاَنها الوحيَد املتاح لها كدولٍة مؤثرٍة في ريجي لدى روسيا )وغالبا فيما بعَد التد

 العالم في نهاية املطا  سيكون داخل االتحاد األوروبي. 

ٍ من كما أن تصاعد دور الصين في الشرق األ 
وسط يجب أن يعكس الوعي املتبادل بين كل 

أمريكا والصين بأن تصاعَد الشراكة األمريكية الصينية في التعامل مع أزمة الشرق 

 .األوسط هو اختباٌر تاريخيٌّ كبيٌر لقدرتهما على تأسيس وتعزيز نطاق االستقرار العالمي

 الرؤية تلك البديل عن 

 سيما تلك التي تتبنى الرؤية العسكرية الفكرية لطرٍ  البناءة، وال  الرؤية تلك عن البديل

-ابالنسبة ألمريك-ه وتدمير الذاتواحٍد، ال يمكن أن تؤدي إال إلى إطالة أمد الصراع وعقم

قد يترتب على ذلك مزيٌد من الصراع الدائم وحتى إلى االنسحاب إلى انعزالية ما قبل . 

 القرن العشرين. 

زيمٍة قاسيٍة لها تزيد من احتمالية خضوعها للهيمنة فقد يؤدي ذلك له :أما روسيا

 الصينية. 
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فقد تعلن الحرب ليس على الواليات املتحدة فقط، ولكن على كٍل من اليابان  :أما الصين

 أو الهند أو كليهما مًعا. 

وعلى أي حال فإن إطالة أمد الحروب الِعرقية وشبه الدينية والعصبية الذاتية في الشرق 

دي إلى مزيٍد من إراقة الدماء داخل املنطقة وخارجها وتنامي القسوة حول األوسط سيؤ 

  .العالم

 كيف تكونت اإلمبريالية األمريكية

 حتى وقت ظهور أمريكا على الساحة و 
ٌ
 مهيِمنة

ٌ
 حقيقية

ٌ
 عاملية

ٌ
 قوة

َ
الحقُّ أْن لم يكن ثمة

،
َ
لعاملية ولكنَّ الحرب ا العاملية. إمبراطورية بريطانيا العظمى أوشكت أن تصبح هذه القوة

ًوى إقليميٍة 
ُ
دتا الطريق لظهور ق األولى والثانية لم تعمال فقط على إفالسها، بل أيًضا مهَّ

 مناِفسة. 

 ٍ
الواقع العالمي الجديد الحاسم تجلى في ظهور أمريكا على الساحة العاملية كالعٍب قوي 

ى مستوى العالم. وحتى أواخر يجمع في وقٍت واحٍد بين كونِه األغنى واألقوى عسكرًيا عل

  .القرن العشرين لم تقترب حتى أيُّ قوٍة عامليٍة من هذه املكانة

 انتهاء عصر اإلمبريالية الوحيدة

 هذا العصر ينتهي اآلن، وعلى الرغم أ
ٌ
ل في املستقب نه من غير املحتمل أن توجد دولة

قد يدفع  ام األسلحة الجديدالقريب تضاهي أمريكا في تفوقها االقتصادي واملالي، إال أن نظ

 في طريقها الواليات املتحدة األمريكية، أو قد يدفع بها نحو 
ً
بعض الدول إلى االنتحار آخذة

 السيطرة واالنتصار. 
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 عصر الفوضى القادم؟ خالل كيف يمكن ألمريكا ضمان مكانٍ

رية، يجب أن نعر  أن اكتساب بعض البلدان ومن غير أن نخوض في تفاصيل تحزُّ 

 على تحجيم قوة أمريكا العسكرية سيعني النهاية لدور أمريكا في العالم. ال
َ
 قدرة

العمُل  اليات املتحدةونتيجة ذلك ستكون على األرجح الفوض ى العاملية. ولذلك حريٌّ بالو 

ستراتيجيٍة تتمكن من خاللها على األقل أن تجعل واحدة من الدولتين األكثر اعلى صياغة 

 
ً
 في تحقيقتهديًدا لها شريكة

ً
  .االستقرار اإلقليمي والعالمي أساسية

 و من ثمَّ تعمل علو 
ً
 غير املتوقع والذي ليس من السهل تجاوُزهى احتواء املنافس األكثِر قوة

ه. في الوقت الراهن هذا املنافس هو روسيا، ولكْن على املدى الطويل قد تصبح 
ُ
وتجاهل

  .الصين هذا املنافس

 جديد إطارٍ جيوسياسي

 
ُ
أن السنوات العشرين القادمة قد تكون الطوَر األخيَر في التخطيطاِت التقليدية  وحيث

. وأيًضا إلى أن تتكون من اآلناملألوفة واملريحة التي نشأنا عليها، فإن ردود أفعالنا تحتاج 

ما تبقى من هذا القرن، يجب على اإلنسانية أن تنشغل أكثر فأكثر بالنجاة في مواجهة في

 يئية املحتشدة. التحديات الب

ٍ من التوافق العالمي 
هذه التحديات يمكن فقط معالجتها بمسؤوليٍة وفاعليٍة في جو 

ُه الحاجة امللايجب أن يكون مرتكًزا على رؤيٍة  املتزايد. وهذا التوافق
َ
حة ستراتيجيٍة تفق

ٍ جديد
 .إلنشاء إطاٍر جيوسياس ي 
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